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ORTOPEDIE
Leziunile ligamentului încrucișat anterior (LIA)

ORTOPEDIE

Leziunile ligamentului
încrucișat anterior (LIA)
l După accidentare, durerea limitează activitatea în desfășurare,

L

Autor:
Dr. Alin Popescu
• medic primar medicină
sportivă
www.dralinpopescu.ro

igamentul încrucișat anterior este o bandă de țesut conjunctiv,
de legătură, care unește porțiunea posterioară a femurului
cu partea anterioară a tibiei, de mărimea degetului mic. În
interiorul articulației genunchiului, atunci când tibia este rotată spre interior ligamentul încrucișat anterior alunecă peste o altă
fășie de țesut de legătură numită ligament încrucișat posterior, dând
astfel naștere unei cruci, de unde provine și denumirea: ligamente
încrucișate. Lezarea ligamentului încrucișat anterior este deosebit de
dureroasă și necesită un timp îndelungat de recuperare pentru a restabili
funcționalitatea normală a genunchiului. Gradul leziunilor ligamentare variază
între ușoare: o ruptură mică și severe, când o porțiune de ligament se rupe
în totalitate și se îndepărtează de os. Fără nici un tratament, ligamentul
încrucișat anterior lezat controlează mai puțin mișcările genunchiului și oasele
se freacă între ele, situație cunoscută drept insuficiență cronică a ligamentului
încrucișat anterior. Mișcările anormale în articulație pot distruge în această
situație și cartilajul care acoperă extremitățile oaselor, generând osteoartrita.
Ce anume cauzează o leziune a ligamentului încrucișat anterior?
Leziunile ligamentului apar atunci când articulația genunchiului este
flectată, rotită, sau în cazul unui contact dur: piciorul este fixat la sol
și o forță bruscă lovește din exterior genunchiul întins sau ușor flectat
(lovitură din partea unei persoane sau a unui obiect). Lezarea acestui
ligament apare frecvent la cei care practică un sport ce presupune
schimbări rapide de direcție, opriri și alergări repetate sau aterizări
din săritură. Ratarea unei trepte la coborârea scărilor sau pășitul
într-o groapă poate genera de asemenea lezarea ligamentului
încrucișat anterior.
Care sunt simptomele unei leziuni acute a ligamentului încrucișat
anterior? l Auzul sau perceperea unui trosnet la nivelul genunchiului
în timpul accidentării. l Durere localizată în exteriorul și în spatele
articulației genunchiului. l Tumefierea genunchiului în primele
ore după accidentare; acesta poate fi un semn de sângerare în
interiorul articulației. Tumefierea care apare brusc este un semn
de leziune importantă a structurilor articulației genunchiului.
l Limitarea mișcărilor genunchiului din cauza durerii, a tumefacției.
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dar permite reluarea mersului. Simptomul principal al unei leziuni
cronice a ligamentului încrucișat anterior îl constituie instabilitatea
genunchiului, asociată uneori cu durere și tumefacție. Această
situație apare atunci când o leziune acută nu e tratată corespunzător.
Simptome dureroase similare rupturii ligamentului încrucișat anterior
pot fi generate și de afectarea altor structuri ale genunchiului,
precum: cartilajul articular, meniscurile, ligamentele colaterale
medial sau lateral sau chiar o fractură a oaselor care alcătuiesc
articulația genunchiului. Incidența afectării ligamentului încrucișat
anterior este de opt ori mai mare in cazul femeilor comparativ cu
bărbații.
Cum diagnosticăm o leziune a ligamentului încrucișat anterior?
Medicul va stabili dacă există o leziune la acest nivel examinând
genunchiul și punând anumite întrebări referitoare la starea de
sănătate anterioară. Uneori poate fi necesară efectuarea unei
radiografii pentru a exclude o leziune la nivelul oaselor genunchiului.
Un test imagistic utilizat frecvent este rezonanță magnetică nucleară
(RMN), care permite vizualizarea afectărilor ligamentare, ale
tendoanelor, musculaturii sau a cartilajului articular.
Cum tratăm o leziune a ligamentului încrucișat anterior?
Sunt necesare măsuri imediate, cât mai repede cu putință după
momentul accidentării, pentru a preveni apariția edemului și a
durerii. Aceste măsuri constau în repaus al genunchiului, gheață
local, după care aplicăm un bandaj elastic la nivelul articulației
pentru a asigura o compresie ușoară și fixăm piciorul afectat mai
sus, deasupra nivelului inimii. Mai pot fi administrate medicamente
pentru a combate durerea și inflamația, de tipul antiinflamatoarelor
nesteroidiene. Imobilizarea genunchiului și mersul în cârje mai
pot fi recomandate în primele zile după accidentare, în funcție
de severitatea leziunii. E foarte important să tratăm orice leziune
existentă la nivelul ligamentului încrucișat anterior, pentru că altfel
aceasta devine o problemă pe termen lung. Există două modalități
de tratament:. l Tratament nechirurgical – constă într-un program
de recuperare și cuprinde procedee de kinetoterapie, electroterapie
și medicație. E nevoie de câteva luni pentru ca genunchiul să revină
la starea inițială, în funcție de gradul leziunii, stabilitatea și starea
preexistentă e genunchiului afectat. l Intervenție chirurgicală ce
vizează reconstrucția ligamentului și repararea eventualelor leziuni
asociate, urmată de asemenea de câteva luni de recuperare. Tipul
de tratament este ales de către medic, în funcție de gradul leziunii
ligamentare, integritatea celorlalte structuri ale genunchiului, nivelul
de activitate al pacientului, vârsta acestuia, starea de sănătate
generală și timpul scurs de la accidentare.

MEDICINĂ DE
FAMILIE

Fiorda - puterea naturii din
fiordurile Islandei

Autor:
Farm. Carmen Ponoran
Director științific
Laboratoarele Plantextrakt
www.plantextrakt.ro
www.fiorda.ro

Cetraria islandica este denumirea științifică
pentru Mușchiul de piatră islandez (Iceland
moss), care din punct de vedere botanic este
un lichen, deci cunoscut și ca Lichenul islandez
- Lichen islandicus.

L

a noi în țară este răspândit pe stâncile și
platourile din zona alpină, expuse vânturilor
puternice, în jnepenișuri și locuri cu umiditate redusă din Munții Făgărașului, Munții
Retezat, Munții Parâng și în alte zone muntoase.
Islanda este însă țara care i-a consacrat
denumirea științifică, fiind găsit aici pe întinderi
mari, în zonele alpine și câmpii, multe dintre ele
mărginite de fiorduri.
Studiile fitochimice au evidențiat ca principale
ingrediente active mucilagiile (din punct de vedere
chimic, polizaharide cu greutate moleculară
mare - reprezentând peste 70% din compoziția
Lichenului islandez) ce s-a dovedit, prin folosirea
îndelungată de-a lungul timpului, că susțin
procesul de refacere a integrității mucoaselor
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gurii și gâtului. Mucoasele, dacă sunt integre,
fără leziuni, hidratate corespunzător, apără
organismul de pătrundearea agenților agresivi.
În caz de iritație la nivelul gâtului - de tip durere
în gât, usturime, uscăciune, prurit - răgușeală,
tuse seacă, iritativă - mucoasele se pot deteriora.
Extractul din Lichenul islandez - planta care
înfruntă vânturi puternice, pe înălțimi sau pe
pajiști neprotejate cu altă vegetație - va înfrunta
cu succes și agresiunile ce pot să apară pe
suprafața mucoaselor gurii și gâtului, ce sunt
o principală poartă a organismului nostru.
Astfel, prin structura asemănătoare mucinei glicoproteină din mucoase - extractul de Cetraria
islandica va reface structura deteriorată a
mucoaselor, ferindu-le de iritarea receptorilor
din gât, trahee și laringe, de către stimuli
exogeni, un efect cu mare utilitate în special în
cazul afecțiunilor căilor respiratorii.
Fiorda - pastilele gumate pentru gât cu Lichen
de piatră islandez și alte extracte naturale ce
apără integritatea mucoaselor
În pastilele gumate Fiorda - cu aromă de
coacăze negre și cele cu aromă de lămâie,
s-a ales să se combine acțiunea emolientă și
protectoare a mucoaselor din 2 plante: Lichenul
islandez și Nalba de grădină - varietatea nigra
(cu o compoziție bogată în mucilagii și pectine) iar în produsul Fiorda Junior, pastile gumate de
gât pentru copii, s-a ales asocierea Lichenului
islandez cu inflorescențele de Tei, emoliente și
calmante.
În plus, în pastilele Fiorda, avem acțiunea
vitaminizanță, antioxidantă, de întărire imunitară
a fructelor de Măceș, iar în Fiorda Junior,
lactoferina, proteină din lapte care se regăsește

și în salivă, completează efectul pastilelor, prin
acțiunea antibacteriană, antivirală și de întărire
imunitară.
Toate cele 3 forme de prezentare a pastilelor
pentru gât Fiorda sunt recomandate pentru adulți
și copii peste 4 ani, cu administrare de până la
6 comprimate pe zi. Comprimatul se menține
în gură până la dizolvare. Nu se recomandă
administrarea de Fiorda Junior celor alergici la
proteine din lapte.
Avantaje ale pastilelor
pentru gât Fiorda și Fiorda Junior
Pastilele pentru gât Fiorda și Fiorda Junior
conțin ingrediente active 100% naturale, au gust
plăcut și se pot administra de la 4 ani.
Forma de condiționare este aceea de

comprimate gumate, ceea ce constituie un
avantaj suplimentar pentru un efect rapid, fără
să adere de mucoasa gurii.
Sunt produse sigure, inclusiv pentru femei
însărcinate, care alăptează și persoane cu diabet.
Sunt
recomandate
pentru
apărarea
mucoaselor gâtului și cavității orale, în special
în caz de răceli cu durere în gât, dar și pentru
fumătorii care experimentează uscăciunea
mucoasei gurii sau celor care își suprasolicită
vocea, cu apariția răgușelii.
De asemenea, cei care sunt expuși mult timp
la aer condiționat, în mașină, în casă sau la
serviciu pot beneficia de refacerea integrității
mucoaselor, dar și persoanele care folosesc
medicamente ce provoacă uscăciunea mucoasei
gurii sau gâtului.
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NEUROLOGIE

EMG, analiza care îți spune cum
funcționează nervii și mușchii tăi

Autor:
Dr. Oana Morari
• medic neurolog specialist
Clinica de Neurologie
NEUROAXIS

Atunci când există probleme locomotorii sau
suspiciuni pentru o afecțiune neurologică, medicul neurolog poate să ceară o analiză de certitudine, mai exact electromiografia. Acesta poate
face diferența între confirmarea sau infirmarea
unor afecțiuni precum sindromul de tunel carpian, distrofia musculară sau scleroza laterală
amiotrofică.

Ce este electromiografia?
Electromiografia (EMG) este o procedură prin
care sunt evaluate funcțiile nervilor periferici și a
mușchilor. În timpul testului, nervii sau mușchii
sunt stimulați, iar neuronul motor transmite
impulsuri electrice care sunt înregistrate și
transpunse în grafice, sunete și valori numerice.
Pentru nervi, analiza în sine presupune
stimularea acestora la nivelul pielii, în diferite
puncte, printr-o descărcare electrică la o
intensitate scăzută. Modul în care nervii răspund
la acest stimul este înregistrat cu ajutorul unor
electrozi, aplicați la nivelul mâinii și piciorului.
Șocul electric va fi indus într-o zonă a membrului
diferită față de zona unde sunt atașați electrozii.
Procedura se va repeata de câteva ori, dat fiind
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faptul că fiecare membru are mai mulți nervi
care vor fi evaluați.
Dacă analiza se face pentru a testa răspunsul
muscular, va fi necesară folosirea unui ac
special, de unică folosință, care se va introduce
superficial în mușchi.
Acul este echipat cu un electrod microscopic
care înregistrează activitatea musculară.
Acesta va testa și va înregistra activitatea
mușchiului atât în stare de repaos, cât și în
activitate (medicul va cere pacientului să-și
încordeze mușchiul).
Când trebuie să facem o investigație EMG?
Examenul neurologic EMG este efectuat la
recomandarea unui medic specialist. Este solicitat
pentru a ajuta la formularea unui diagnostic
corect fie în patologia sistemului nervos periferic,
fie în determinarea unor afecțiuni ale mușchilor.
Efectuarea unei investigații EMG durează între 20
și 30 de minute.
Principalele simptome care trimit către
efectuarea unei electromiografii sunt:
l Furnicături;
l Senzația de amorțeală;
l Senzația de arsură/răceală;
l Slăbiciune musculară;
l Durere musculară/crampe și cârcei;
l Durere la nivelul unui membru;
Cele mai întâlnite afecțiuni care necesită o
elecromiografie pentru a fi diagnosticate, sunt:
l Atrofie musculară spinală
l Miastenia gravis
l Paraliziile periodice familiale
l Scleroza laterală amiotrofică
l Sindromul crampei
l Sindromul de canal carpian
l Sindromul picioarelor neliniștite

031 9902

ONCOLOGIE

Bio-Active MC,
produs japonez de excepţie!
Domnul I.R. din județul Arad, 62 ani, tumoră
la vezică. Domnul a făcut chimioterapie și
organismul a rezistat cu greu tratamentului.
La sfatul specialistului, a luat câte 2 pliculețe/zi
de Bio Active MC Oyama Agaricus în paralel cu
tratamentul medical. După o perioadă de 7 zile a
observat că stările de rău s-au diminuat, a reușit
să se odihnească noaptea. Starea generală a fost
suficient de bună încât să își poată relua
activitățile zilnice. În acest
moment continuă tratamentul
cu Bio Active MC câte 3
pliculețe/zi (a terminat chimioterapia)
și urmează să ne informeze despre rezultatul
obținut la investigațiile următoare.
În urmă cu puțină vreme am fost contactată
de rudele domnului A.C. din Brașov. Acesta din
urmă, în vârstă de 74 de ani, fusese diagnosticat
cu cancer la plămân, având deja metastaze și în
zona ficatului. Întrucât tratamentul recomandat
(chimioterapia) are de obicei efecte secundare
destul de greu de suportat mai ales pentru o
persoană mai în vârstă, familia domnului a decis
să achiziționeze Bio Active MC, care să fie luat ca și
adjuvant pe perioada tratamentului. Administrând
câte 3 pliculețe/zi, pacientul s-a simțit bine pe
toată perioada tratamentului și imunitatea a fost
menținută la cote optime. Dumnealui a decis să
continue cu Bio Active și după chimioterapie și a
constatat, după trei luni, că starea de sănătate s-a
îmbunătățit considerabil. La ultima investigație
s-a constatat o remisie a cancerului.
Veste bună pentru pacienții din Iași, Bacău și
Neamț: din luna iunie Bio Active MC se găsește
și în farmaciile Sfântul Spiridon din Iași, Bacău și
Piatra Neamț!

Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading,
Tel/Fax: 0368/ 452 849 • Mobil: 0723.93.30.17

E-mail: office@ejtrading.eu • Web: www.ejtrading.eu
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SINGURUL PRODUS 100% EXTRACT DIN CIUPERCA
LUI DUMNEZEU! GARANȚIA CALITĂȚII JAPONEZE!
MINIME ÎMBUNĂTĂȚIRI ÎN 10-12 ZILE! SFATURI
PERSONALIZATE DE ADMINISTRARE DATE DE
SPECIALIȘTI, MAI PUȚINE DURERI, MAI PUȚINE
STĂRI DE RĂU, MAI MULTĂ VITALITATE!
Recomandăm achiziționarea din punctele
de distribuție autorizate, menționate pe site-ul
nostru (farmacii sau magazine naturiste) pentru
a beneficia de sfat autorizat de administrare
și verificarea compatibilității
produsului cu tratamentul dat
de medicul curant.
Bio Active MC este un
supliment alimentar și nu înlocuiește tratamentul
recomandat de medic sau un regim alimentar variat.
Rezultatele diferă în funcție de organismului fiecărei
persoane, dar este intrutotul natural și ajută la buna
funcționare a organismului. De asemenea, prin
bogatul conținut de Beta-D- glucan, luptă cu celulele
canceroase.
Active MC ?
l Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Deoarece conține 100% extract din ciuperca
Agaricus Blazei Murill, denumită ”Ciuperca
lui Dumnezeu” cunoscută pentru acțiune antitumorală puternică.
l Deoarece ciuperca este cultivată în mediu natural, nu în seră, fără îngrășăminte chimice.
l Deoarece Bio Active MC îți oferă garanția calității
japoneze, prin mărcile primite de la asociații de
Medicină Alternativă și Complenetară din Japonia.
l Deoarece îl achiziționezi din farmacie sau plafar,
cu indicații de administarer personalizate.
l Deoarece vezi minime îmbunătățiri ale stării de
sănătate în 10-12 zile !
l Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Conține 120 de elemente necesareorganismului
(minerale, aminoacizi, oligoelemente) și este
ușor de înghițit și de asimilat!

OBSTETRICĂGINECOLOGIE

Candidoza vaginală
Autor:
Dr. Paul-Doru Cotuţiu
• medic specialist în specialitatea de ObstetricăGinecologie la Clinica ’’Ginecologie 1’’ Cluj-Napoca
www.ginecologultau.ro

Infecția vaginală micotică este o infecție comună care
afectează vulva și vaginul. În majoritatea cazurilor
infecția micotică este dată de Candida Albicans. Mai
sunt și alte specii care pot da vulvo-vaginite micotice
însă într-un procent mult mai redus, dintre acestea
amintesc: Candida Tropicalis, Candida Parapsilosis,
Torulopsis Glabrata. În ceea ce privește încadrarea
infecției printre cele cu transmitere sexuală părerile sunt împărțite, neputându-se demonstra până în
momentul de față cert această legătură.

D

e aceea în cazul femeilor cu candidoză vaginală
neobiectivată clinic (doar paraclinic-examen de
secreție vaginală sau cultură) nu se indică tratarea
partenerului. Menționez că în mod normal aceste
ciuperci sunt saprofite și necesită un dezechilibru între organism și ciupercă pentru a deveni patogenă (provoacă un
proces patologic în cazul nostru infecția micotică).
Factori favorizanți ai infecției candidozice
l sarcina (datorită influențelor hormonale și a modificărilor
conținutului de glicogen din epiteliul vaginal fac ca această
infecție să fie mult mai frecventă pe parcursul sarcinii)
l contraceptivele orale (anticonceptionalele scad turnoverul celular de la nivelul epiteliului vaginal)
l antibioticele (produc un dezechilibru la nivel vaginal,
distrugându-se lactobacilii Doderlein)
l alte cauze de scădere a florei saprofite (bacilii Doderlein)
l citostaticele (medicamente utilizate în tratarea diferitelor
forme de cancer)
l tratamentele imunosupresive (scad imunitatea organismului și astfel capacitatea de a se apăra împotriva
infecțiilor)
l diabetul zaharat
l igiena deficitară locală
l sudorația și căldura excesivă, lenjerie intimă din materiale sintetice
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Semne și simptome
l această infecție poate fi complet asimptomatică sau
cu o simptomatologie redusă (mai ales în cazurile de
infecție cronică)
l leucoree alb brânzoasă abundentă nemirositoare
l prurit intens la nivel vlulvar și vaginal
l senzație de usturime și arsură vulvo-vaginală
l usturime la nivel vulvar în timpul micțiunii
l dispareunie
l vulva și vaginul sunt congestionate și edematiate
l consultul este dureros
l pot apare ulcerații (puțin adânci)
l accentuarea simptomatologiei premenstrual și atenuarea
ei postmenstrual (datorită turnover-ului celular diferit în
diferite perioade ale ciclului menstrual)
Diagnosticul se stabilește pe baza simptomatologiei
clinice și unor examinări paraclinice (izolarea tulpinilor
pe medii de cultură și/sau a examenului de secreție
vaginală).
Tratament
Tratamentul constă în administrarea de antimicotice
sub diferite forme de prezentare (ovule, unguente pentru
uz extern și antimicotice orale). De asemenea alegerea
unui tratament ține seama de dorința pacientei, de costul
medicamentului și de durata tratamentului (există antimicotice care se pot administra în doză unică în caz de
simptomatologie mai redusă).
Deși nu s-a dovedit că ar avea o influență negativă asupra sarcinii, se preferă tratarea candidozelor în sarcină
cu antimicotice pentru uz local.
Mai jos va redau câteva antimicotice utilizate în tratarea
candidozelor vaginale:
l Fenticonazol 600mg sau 1000mg ovule în doză unică
seara (la nevoie se poate repeta tratamentul la 3 zile)
l Clotrimazol 100 mg ovule, un ovul pe zi timp de 6-12 zile
l Clotrimazol crema 1% intravaginal 5g timp de 7-14 zile
l Miconazol 250mg sau 150mg comprimate vaginale, un
comprimat pe zi timp de 7-14 zile (se poate administra
și în timpul menstruației)
l Ketoconazol 400mg, un ovul vaginal pe zi seara timp
de 3-5 zile
l Nifuratel 200 mg, ovule intravaginal 1-2 ovule.
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         Infecțiile virale
ale căilor respiratorii
superioare (IACRS) la copii
Autor:
Dr. Cristiana Mirica
• medic primar pediatru Regina Maria

se recomandă, îndeosebi la copilul mic, inhalații cu vapori
calzi, care pot declanșa vasodilatația mucoasei nazale,
inclusiv arsuri.

Infecțiile virale ale căilor respiratorii superioare
(IACRS) sunt infecții virale autolimitate, simptomele
cele mai des întâlnite fiind strănutul, obstucția nazală, rinoreea, usturimea în gât, tusea, febră, durerile
de cap, durerile musculare și astenia fizică.
IACRS sunt cauzate de peste 100 de serotipuri ale
rhinovirusului, dar și de adenovirusuri, virusuri gripale și paragripale.

Febra
Febra este unul dintre simptomele care îngrijorează
cel mai frecvent familia. Disconfortul general produs
de febră determină agitație sau somnolență, lipsa
apetitului, dureri abdominale sau cefalee. Folosirea
antitermicelor este indicată în dozele potrivite greutății
și vârstei copilului. Medicația trebuie însoțită de
hidratare, împachetări, umidifierea atmosferei și
temperatura mediului ambiant potrivită.

Cum se manifestă infecțiile virale ale căilor
respiratorii superioare (IACRS)
La sugari și copilul mic simptomele pot fi mai
prelungite și mai acute, deoarece imunitatea lor
este mai scăzută (maturarea sistemului imunitar se
produce spre vârsta de 8-10 ani). Între ziua a 2-a și a
4-a de la debut, simptomele ating un vârf al evoluției,
urmând să descrească între ziua a 10-a și a 14-a.
La unii copii, tusea poate persista, cu frecvență mai
redusă, 3-4 săptămâni. La copilul mare și adolescent,
evoluția IACRS este de aproximativ 7 zile, dar poate
fi mai lungă la cei cu boli cronice pulmonare, ca de
exemplu astmul bronșic și la fumatori. Exacerbarea
simptomelor manifestată cu dificultate în respirație,
refuzul alimentației, vărsături frecvente indică apariția
unor complicații, situație în care reevaluarea copilului
este absolut necesară.
Cum se tratează infecțiile virale ale căilor
respiratorii superioare (IACRS)
Tratamentul infecțiilor virale respiratorii necomplicate
include menținerea unui nivel crescut de hidratare
cu ingestia de lichide calde (ceai, supă de pui - iar la
copilul mare este benefică supa de oase), desfundarea
nasului (suflarea nărilor alternativ, nu ambele deodată),
poziționarea sugarului și copilului mic cu capul mai sus,
spălături nazale cu soluție salină (instilații cu seringa
sau pipeta la sugar și copilul mic) și spray-uri nazale la
copilul mare. Umidifierea atmosferei și nebulizări cu
soluție salină sunt, de asemenea, măsuri eficiente. Nu
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Tusea
Tusea este un alt simptom care îngrijorează
familia. Tusea tulbură atât somnul copilului, cât și
pe cel al membrilor familiei, scade performanțele
diurne ale copilului (care este iritat și are un apetit
redus). Acest simptom este un răspuns fiziologic
la iritația și inflamația căilor respiratorii și rolul său
este de a elimina secrețiile din tractul respirator. Ca
urmare, suprimarea tusei va avea ca rezultat retenția
secrețiilor și obstrucția căilor respiratorii. Tusea
neînsoțită de dificultăți în respirație, de stare generală
alterată sau alte simptome, nu trebuie suprimată. Se
iau în considerare complicațiile, când tusea devine mai
severă pe parcursul evoluției sau persistă mai mult de
2 săptămâni, fără ameliorări. Studii efectuate pe câteva
sute de copii cu vârsta între 1-5 ani, au concluzionat că
mierea, administrată înainte de somnul de noapte, este
un bun antitusiv. La sugari, mierea este contraindicată
datorită riscului botulismului. Prevenirea IACRS virale
poate fi realizată prin măsuri simple, una din cele mai
bune metode fiind igiena mâinilor și evitarea atingerii
cu mâna a nasului, gurii și ochilor. Copiii trebuie
educați să tușească în batistă de unică folosință sau în
unghiul format dintre braș și antebraț, pentru a evita
răspândirea virusurilor în palme, mai ales atunci când
nu-și pot dezinfecta mâinile. Profilaxia cu vitamina C
în sezonul rece, cel puțin 200 mg/zi, scurtează durata
bolii, ca și administrarea de vitamina D care reduce
severitatea răcelilor.

Nebulizator
ultrasonic
cu membrana Mesh

Nebulizatoare
cu piston și compresor

Aparatele de aerosoli Minut
ajută întreaga familie
în tratarea afecțiunilor
căilor respiratorii!
www.eminut.ro
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Calciul în alimentaţia copiilor
Autor:
Dr. Delia CHIRA
• medic specialist pediatru

C

alciul este unul dintre mineralele indispensabile
organsimului începând de la naştere şi până
la bătrâneţe, asigurând împreună cu fosforul
rezistenţa oaselor şi dinţilor dar şi contracţia
celulelor musculare precum şi transmiterea impulsurilor nervoase.
Cantitatea de calciu din organsim precum şi
doza zilnică necesară diferă foarte mult în funcţie de
vârstă; spre exemplu, nou-născutul are aproximativ
30 g de calciu în cea mai mare parte încorporat
în oase, pe când la adult ajunge la o cantitate de
1-1,5 kg de calciu (peste 99% este concentrat în
oase), fiind astfel cel mai bine reprezentat element
mineral. Anual în jur de 20% din calciul existent în
organism este înlocuit.
Care sunt rolurile calciuluiî organsim:
l contribuie împreună cu fosforul la formarea şi
consolidarea oaselor şi dinţilor sub acţiunea
directă a vitaminei D fără de care absorbţia calciului
nu se poate realiza; pentru un rezultat optim trebuie
să existe un raport de 2 la 1 între calciu şi fosfor.
l contracţia întregului sistem muscular, inclusiv a
inimii, creşte ritmul cardiac şi prin aceasta asigură
oxigenarea optimă a tuturor ţesuturilor, împreună
cu magneziul un alt mineral deosebit de important;
l transmiterea impulsurilor nervoase, contribuind
astfel la bună funcţionare a sistemului nervos;
l creşterea capacităţii de apărare a organismului;
l participare activă la unele procese metabolice,
favorizând inclusiv absorbţia fierului şi a vitaminei
B12;
l scăderea intensităţii manifestărilor alergice;
l contribuie la procesul de coagulare prin activarea
fibrinei.

Necesarul de calciu:
l cea mai mare nevoie de calciu este în primii ani
de viaţă atunci când ritmul de creştere este
foarte accelerat iar pentru soliditatea oaselor şi
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dinţilor este nevoie de un aport suficient de calciu,
de preferinţă provenit din alimentaţie şi nu din
suplimente;
l în primele 6 luni necesarul (250mg /zi) este
asigurat de laptele de mamă care-i oferă
bebeluşului toţi nutrienţii necesari; în cazurile în
care alăptarea nu este posibilă formulele de lapte
praf sunt soluţia viabilă, fiind îmbogăţite cu calciu
şi vitamina D în doze corespunzătoare; nu uitaţi
de Vitamina D, absolut necesară pentru absorbţia
calciului, indiferent de tipul de lapte administrat;
laptele de vaca deşi are un conţinut mare de calciu,
nu este indicat la vârstă atât de mică, datorită unui
raport necorespunzător calciu/fosfor;
l după vârsta de 6 luni pe lângă lapte sunt şi
alte alimente bogate în calciu care se oferă
bebeluşului (iaurt, brânză de vaci, gălbenuş de ou,
legume verzi, peşte, etc), astfel încât în majoritatea
cazurilor necesarul este acoperit prin alimentaţie
şi nu sunt necesare suplimentele de calciu;
acestea pot fi necesar a fi administrate atunci când
cantitatea de lapte per 24 de ore este sub 400 ml
iar restul alimentelor bogate în calciu sunt slab
reprezentate sau absente;
l între 1 şi 3 ani, necesarul este în jur de 500 mg
zilnic, cantitate relativ uşor de acoperit avand în
vedere că 250 ml lapte furnizează 300 mg calciu;
de aceea şi la această vârstă se recomandă 400500 ml de lapte zilnic, pe lângă alte produse
lactate;
l între 4 şi 8 ani, cantitatea de calciu creşte la 800
mg pe zi, uşor de furnizat dacă alimentaţia este
echilibrată; atenţie la băuturile carbogazoase, la
cacaoa adăugată în lapte care scad absorbţia de
calciu chiar dacă aportul a fost unul corespunzător;
l peste vârsta de 9 ani, necesarul se apropie de
cel al adultului, respectiv 1300 mg zilnic; această
perioadă este deosebit de importantă, cele mai
mari carenţe în alimentaţie se înregistreză după
debutul pubertăţii când alimentaţia adolescenţilor
este haotică, bazată pe un orar neregulat al meselor
şi cu dezechilibre majore între principalele grupe
de alimente.
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Cum îmi stimulez bebelușul
să se dezvolte motric sănătos?
Fiecare părinte își dorește să își vadă bebelușul dezvoltându-se sănătos și într-un ritm corect de evoluție
neuromotorie. Venirea pe lume a bebelușului este
un eveniment minunat, dar și plin de sentimente noi,
multe informații, păreri diferite ale celor din jur, astfel încât părinții pot fi copleșiți.
Centrul de Recuperare
Pediatrică KinetoBebe
www.kinetobebe.ro

De ce trebuie să țină cont părinții pentru a nu neglija dezvoltarea neuromotorie a copilului lor?
Bebelușul din primele zile va trebui posturat. Schimbarea poziției corpului îi oferă noi senzații, libertate de
mișcare, dacă ne referim la așezatul pe partea laterală a corpului. Simpla posturare îl va stimula să se
miște, apoi să se balanseze, ca în timp să exerseze
rostogolirile. Posturarea este necesară pentru a nu
rămâne timp îndelungat într-o singură poziție, astfel
să apară o preferință către o parte a capului (torticolis) sau plagiocefalia (turtirea unei părți a craniului).
Atenție! Copilul trebuie supravegheat permanent
când este posturat pe partea laterală a corpului sau
pe burtică.
După prima lună, copilul poate fi posturat pe burtică. Îl vom ține pe antebrațul nostru, pe pieptul nostru
cu fața către noi, până se acomodează cu poziția. La
început nu va putea menține capul ridicat decât câteva
secunde, dar în timp, cu cât perioada în care păstrează
poziția crește, musculatura cefei se tonifiază și astfel
își va controla singur capul.
Când își va ține bine capul, de pe burtică, ne vom folosi de diferite jucărioare preferate (sonore, luminoa-
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se) pe care le vom plimba prin fața lui, astfel va începe
să miște capul stânga-dreapta.
Pentru a-l învăța să se rostogolească, vom folosi tot
jucăriile pentru a-i atrage atenția. Îl așezăm pe spate și
lângă el punem jucăria preferată. Îl întoarcem ușor pe
o parte și îi atragem atenția cu jucăria, astfel încât să
își dorească să o atingă, să ajungă la ea. Totul trebuie
să se facă prin joc. Copilul nu trebuie să obosească,
să înțeleagă că obține ceea ce își dorește, dar prin
efortul propriu. Copilul are nevoie să cunoască. Prin
mișcare apar primele cunoștințe legate de părțile corpului, controlul acestora, explorarea spațiului. După
învățarea rostogolirilor, pe ambele părți, bebelușul își
va dori și mai multă libertate de mișcare, așa că va încerca să se târască pentru a obține jucăria preferată.
Cum îl stimulăm? Îl așezăm pe burtică și îi punem
jucăria la câțiva centimetri de mânuțe, astfel încât, la
început, să fie nevoit să se deplaseze cât mai puțin.
Cel mai mult bebelușului îi place să stea în așezat.
Din această poziție, vede tot spațiul în care se află, are
mânuțele libere și poate apuca jucării, le poate arunca,
le poate lua singur. El va sta în poziția așezat atunci
când este pregătit, nu trebuie susținut între perne sau
alte mijloace ajutătoare. Spatele trebuie să fie drept și
să îl învățăm cum să se culce pe spate, atunci când a
obosit. Dacă vreți să vă jucați frumos cu bebelușul și
să îi exersați și musculatura, o minge Bobath vă ajută.
Pentru musculatura spatelui: Țineți bebelușul pe
burtica pe minge și puneți-i o jucărie pe sol, astfel încât să o poată prinde cu mânuțele și apoi să o ridice.
Pentru musculatura abdominală: Așezați bebel
ușul cu spatele pe minge și balansați ușor mingea
față-spate, până reușește să se ridice în așezat;
Nu este greu să manevrați mingea, dar este indicat să exersați singuri înainte, până aveți controlul ei.
Poate cu o păpușă încercați exercițiile și cu puțin curaj vor ieși perfect și cu bebelușul. Nu vă descurajați
dacă nu ies exercițiile din prima, puteți avea propriile
idei de acomodare a dumneavoastră și copilașului pe
minge, ca treptat să exersați și exercițiile de mai sus.
Important este să înțelegem nevoia de mișcare a
copilului, să îi oferim sprijinul de care are nevoie ajutându-l să își însușească etapele de evoluție motorie
în ritm propriu.

Descoperă lumea
prin miros!

Răceală?
Nas înfundat?
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Apa de mare perfectă
pentru sănătatea
nasului tău

Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
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Acizii Omega-3
susţin sănătatea inimii
Acizii OMEGA-3 sunt considerați esențiali deoarece organismul uman nu-i poate sintetiza și, de
aceea, trebuie furnizați organismului prin hrană.
marine, în unele plante și semințe și în uleiul
de pește, ca suplimente alimentare. Acești acizi
joacă un rol important în funcționarea creierusimptomele multor boli cronice.

S

-a observat că,
incidența bolilor de
inimă este mai scăzută la populațiile
care au un consum scăzut de
grăsimi saturate și bogat în
grăsimi nesaturate, din gama
de acizi grași Omega-3.
Conform evidențelor clinice, acizii Omega-3 ajută la
reducerea factorilor de risc
pentru problemele cardiace, scăzând valorile mari ale
colesterolului și presiunea
sângelui. Uleiul de pește,
datorită conținutului bogat
de Omega-3, scade nivelul
de trigliceride, reducând
riscul atacurilor de cord și
al atacurilor cerebrale, reduce aritmiile și riscul de
ateroscleroză, reduce colesterolul rău (LDL) și îmbunătățește circulația cardiovasculară.
Studii epidemiologice au arătat că eschimoșii,
care mănâncă cantități foarte mari de carne și
grăsime animală, nu au colesterolul mărit. Ei
consumă foarte multe grăsimi Omega-3, care
cresc nivelul colesterolului bun, îi protejează de
bolile cardiovasculare și nu se îmbolnăvesc niciodată de artroză.
Totodată, trebuie subliniat că acizii Omega-3
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sunt conștituenții principali ai creierului, având
un rol foarte important pentru performanța acestuia - memorie, atenție, concentrare, etc. Așadar,
hrana bună pentru inimă este bună și pentru creier. Ei pot să amelioreze simptomele depresiei,
mină mărirea puterii de concentrare. O explicație
este faptul că uleiul de pește poate contribui la
învingerea radicalilor liberi care distrug celulele cerebrale, reduc reacțiile imunitare care
daunătoare pentru celule,
schimbă
comportamentul neurotransmițătorilor
zice de bază ale celulelor.
Membrana celulară este
conținutul de Omega-3 e
mai mare.
Este foarte important
să existe un echilibru în
alimentație între acizii
grași Omega-3 și Omega-6,
Acizii Omega-3 reduc
pe când cei Omega-6 au
tendința de a le crește.
Dieta modernă conține
un consum de 14-25 ori
mai mare Omega-6 decât
Omega-3, ceea ce duce
la un risc crescut de boli cardiovasculare. Pentru a avea efect, suplimentele alimentare Ometradițional, de o calitate incontestabilă, precum
uleiurile de pește LYSI Islanda.
Produsele LYSI sunt disponibile în farmacii,
magazine naturiste și online www.sagasanatate.ro,
sau la telefon 0722810692.

TERAPII
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Flammingo Gel

F

Autor:
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor
tel:0740167649

lammingo Gel reprezintă un antiinflamator remarcabil care se poate administra într-o multitudine de
cazuri, atât în patologia traumatologică, cât și în
patologia bolilor degenerative reumatice. Începem
cu traumele musculare frecvente la atleți prin mecanisme
combinate-direct crush sau injurie compresivă, soldate
cu contuzii musculare sau hematoame. Suprasolicitarea
fibrelor musculare în timpul contracției active sau întinderii
pasive poate duce la ruptura musculară.
Studiile RMN au arătat că ruptura se produce la capătul
muscular și nu la juncțiunea mușchi-tendon sau juncțiunea
os-tendon. La 24-48h după trauma musculară, urmează
răspunsul inflamator cu necroze de fibre musculare,
rupturi capilare și fibroblaste proliferate și dezorganizate.
Administrarea de Flammingo Gel imediat după producerea
traumei musculare, ameliorează simtomatologia și induce
evoluție accelerată spre vindecare. Trauma directă, crushtrauma cu hemoragie musculară și hematom și mai puține
rupturi de fibre musculare. Acest tip de traumă se observă
în sporturile de contact. Durerea musculară cu debut
tardiv, se produce la adult sănătos în urma unui exercițiu de
durată pe un teren muscular nepregătit și se manifestă cu
senzație de disconfort și durere în zona mușchilor scheletici
(mai ales în grupul de mușchi extensori și flexori ai șoldului,
coapsei și piciorului). Administrarea de Flammingo Gel în
momentului debutului durerii determină dispariția ei într-o
perioadă scurtă.
Această activitate a produsului Flammingo Gel
ameliorează calitatea activității funcționale a individului.
Trauma toracică poate fi izolată sau asociată cu alte
segmente. Ea poate fi însoțită de coaste rupte, contuzii
toracice anterioare sau posterioare, cu disfuncție
ventilatorie prin următoarele mecanisme:
1. tulburarea mecanicii respirației
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2. afectarea raportului ventilație-perfuzie
3. anomalii în schimburile gazoase la nivelul membranei
alveolo-capilare.
Concomitent cu fenomenele mai sus menționate se
menționează hipoventilație alveolară, atelactazie, dificultăți
în expectorația secrețiilor traheo bronhice cu dezvoltarea de
complicații bronho-pneumonice și insuficiență respiratorie.
Aplicația promptă de Flammingo Gel pe toracele
anterior și posterior, ușurează procesul ciclic ventilator
permițând pacientului să evite hipoventilația alveolară și să
expectoreze secrețiile traheo-bronhice. Administrarea și
de sirop PulmoExpres determină fluidificarea expectorației.
Bolile degenerative ale coloanei vertebrale (afectarea
discurilor intervertebrale) se manifestă prin dureri
cervicare, toracice și lombare, cu iradiere pe membrele
inferioare însoțite de slăbiciune musculară și amorțeala
membrelor.
Flammingo Gel ameliorează simptomatologia
inflamatorie permițând pacientului reluarea activităților
cotidiene. Remarcăm aportul kinetoterapiei și alimentației
naturale în această patologie. Sindroamele inflamatorii
secundare, virozelor pulmonare și stărilor gripale constituie
o indicație de elecție pentru administrarea de Flammingo
Gel; în nenumărate cazuri dispare sindromul febril,
disconfortul respirator se reduce, pacientul revenind la
normalitate. Cazurile de faringo-amigdalită s-au rezolvat
prin badijonaj la nivelul gâtului, prin stingerea sindromului
inflamator. Menționăm de asemenea sindromul de canal
carpian, unde administrarea de Flammingo Gel acționează
eficient cu reducerea sindromului dureros.
Noi recomandăm ca administrarea de Flammingo Gel
să fie asociată cu Depurex de 3-4 cpr/zi, Purofort 3-4 cpr/
zi și Ursomax 4-6 cpr/zi, ca și de un aport de lichide, de
preferință sucuri de fructe/legume, 1500-2000ml/zi.
Flammingo Gel reprezintă un antiinflamator cu efecte
prompte în sindroame inflamatorii complexe, care pot
aduce pacientului o ameliorare evidentă, fără costurile
patologiilor secundare antiinflamatoarelor non steroidiene.
LABORATOARELE ELIDOR
Tel: 021.335.95.63, 021.336.77.78
www.elidor.ro; email: office@elidor.ro
Pentru precizări şi informaţii suplimentare consultaţi
site-ul: secreteledoctorului.wordpress.com
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